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Abstract 

The peculiarities of development of world hotel business are considered in the work, volumes of the market 

of hotel services are analyzed, modern tendencies in formation of marketing strategies at the enterprises of hotel 

business are defined, in particular on the basis of franchising advantages and lacks at formation of hotel chains 

combination of classification features into two groups: organizational-economic, consumer-functional, which al-

lows to form a generalized globalization strategic marketing profile of the hotel business. 

Анотація 

В роботі розглянуто особливості розвитку світового готельного бізнесу, проаналізовано обсяги ринку 

готельних послуг, визначено сучасні тенденції у формуванні маркетингових стратегій на підприємствах 

готельного бізнесу, зокрема на основі франчайзингу виділено переваги та недоліки при формуванні готе-

льних ланцюгів, запропоновано підхід щодо класифікації підприємств готельного бізнесу на основі об’єд-

нання класифікаційних ознак у дві групи: організаційно-економічні, споживчо-функціональні, що дозво-

ляє сформувати узагальнений глобалізаційний стратегічний маркетинговий профіль підприємства готель-

ного бізнесу (УГСМПГ).  
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Однією з основних аксіом ведення сучасного 

бізнесу є використання ефективної маркетингової 

стратегії. Особливого значення набуває форму-

вання та впровадження актуальної маркетингової 

стратегії для підприємств готельної індустрії. 

Підприємства готельного бізнесу виконують 

важливу роль як в економіці, так і в соціальній 

сфері. Швидкий та нерівномірний розвиток еконо-

міки, потребує значних переміщень населення як з 

питань бізнесу так і для відпочинку. З одного боку 

підприємства готельного бізнесу прагнуть максимі-

зації прибутку та завоювання глобальних конкуре-

нтних переваг – з іншого боку, сприяють підви-

щенню рівня обслуговування, диверсифікації, фор-

муванню маркетингової концепції цінності наданих 

послуг. 

На сьогоднішній день, ринок гостинності 

включає продаж основних послуг - це проживання 

та харчування, а також пов’язаних з ними товарів та 

послуг. На початку активного розвитку готельної 

індустрії у формі диверсифікованих підприємств 

лідерами цього бізнесу були європейські країни. У 

ХХІ ст. спостерігається перерозподіл світового ри-

нку гостинності, з’являються нові лідери, зміню-

ється мода та вподобання споживачів щодо отри-

мання готельних послуг. Азіатсько-Тихоокеансь-

кий регіон стає найбільшим регіоном на світовому 

ринку, та зокрема, на ринку готельних послуг, на 

який вже в 2020 році припадало 45 %. Північна 

Америка (зокрема США, Канада, Мексика) була 

другим за розміром регіоном, який охоплював 25 % 

світового ринку гостинності. Якщо ж розглянути 

світовий розподіл всіх готелів, то варто зазначити, 

що за кількістю готелів більшість розташовані в Єв-

ропі, таку тенденцію можна пояснити тим, що євро-

пейський континент охоплює найбільшу кількість 

країн, у яких розвинута як туристична галузь, так і 

бізнес-середовище, що сприяє підвищенню рівня 

мобільності в регіоні, а отже і потребу в готелях для 

тимчасового розміщення. 

Обсяг ринку готельно-курортного сегменту у 

світі складав 1,21 трлн. дол. США у 2019 р., що є 
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меншим, порівняно із попереднім 2018 р. на 0,03 

трл. дол. США. Згідно аналітичних прогнозів [2], 

падіння ринку готельно-курортного сектору стано-

вить 0,12 трлн. дол. США, що у відсотковому спів-

відношенні становить 9,9 %. Таке зниження зумов-

лене насамперед впливом пандемії коронавірусної 

хвороби (COVID-19) (рис.1). 

 
1. Обсяг ринку готельно-курортної галузі у світі, 2011-2019 рр., з прогнозом на 2020 р. та 2021 р., трлн. 

дол. США 

Джерело: узагальнено автором за [1,3,4,5,6] 

 

На 2021 р. прогнозується зростання обсягу ри-

нку готельно-курортних послуг до 1,22 трлн. дол. 

США, тобто передбачається повне відновлення да-

ного сегменту. Якщо взяти проміжок 2015-2018 рр., 

то за цей період зростання становить 0,19 трлн. дол. 

США, або 18,1 %. Цей період характеризується еко-

номічним розвитком, підвищенням рівня купівель-

ної спроможності населення, зростанням інтересу 

до туризму, культурних та архітектурних ціннос-

тей, лібералізацією кордонів. Як наслідок, потреба 

в тимчасовому розміщенні та якісних готельних по-

слугах з кожним роком зростає. Пандемія коро-

навірусної хвороби (COVID-19) негативно впли-

нула на всі сегменти сфери гостинності.  

За даними Американської асоціації готелів та 

проживання (AHLA) [2], дохід від готельних номе-

рів скоротився у 2 рази, з 167 до 85 млрд. дол. США. 

Заповненість готелів у 2020 р. становила в серед-

ньому 44 %, тоді як у 2019 р. цей показник становив 

66 %, при цьому, готелі для тривалого проживання 

та сектор спільного користування будинками ви-

явились більш стійкими під час пандемії.  

Відбувається адаптаційна трансформація ме-

тодів організації та системи менеджменту, доміну-

ючою тенденцією поточного етапу розвитку готе-

льного бізнесу є формування готельних ланцюгів. 

Їх утворення має як низку переваг, так і певні недо-

ліки (рис. 2).  
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Рис. 2. Переваги та недоліки формування готельних ланцюгів 

Джерело: розроблено автором 

 

Переваг у формуванні готельних ланцюгів сут-

тєво більше, порівняно із недоліками. Поширення 

таких формувань є насамперед наслідком глобалі-

зації. З одного боку, створення мережі стандартних 

готелів спрощує вибір споживача, разом з тим, в 

умовах підвищених вимог подорожуючого до сер-

вісу, інтер’єру, екстер’єру, локації, інфраструктури, 

а також пошук унікальності та самобутності, що 

зростає з кожним роком, знижує конкурентні пере-

ваги мережевих готелів.  

Готельний ланцюг, або готельна мережа об’єд-

нує підприємства готельного бізнесу, які схожі між 

собою за рахунок однакового рівня обслугову-

вання, подібного інтер’єру та екстер’єру (в одному 

стилі), ідентичного набору послуг, корпоративної 

культури, методів роботи з клієнтами, додатковими 

сервісами. Тобто, якщо споживач відвідав один із 

готелів мережі, він вже має уявлення і про інші 

об’єкти, розташовані в інших регіонах або країнах. 

Готельні підприємства, що входять в ланцюг, під-

порядковуються єдиному управлінському центру, 

стандартам, мають однакову матеріально-технічну 

базу, фірмовий знак та назву. Існують різні види го-

тельних ланцюгів: 

 1) готелі – повноправні члени ланцюгів, кожен 

готель може бути заснований різним власником, 

але при цьому, здійснюється колективне управ-

ління, створюється адміністративний орган, який 

вирішує загальні для всіх підприємств управлін-

ські, маркетингові фінансово-економічні та органі-

заційні питання;  

2) готелі, які створені на основі франчайзингу, 

при цьому, вони є асоційованими членами готель-

ного ланцюга, вони так само дотримуються всіх 

Переваги для економіки міста (дер-
жави) 

 
- значні інвестиції на створення 
належної готельної бази; 
- впровадження сучасних міжна-
родних технологій у готельному 
бізнесі; 
- нове будівництво готелів; 
- розбудова готельної інфрастру-
ктури; 
- використання екотрендів та 
альтернативних джерел енергії в 
готельній індустрії; 
- створення робочих місць; 
- залучення іноземних інвесторів 
та приватних іноземних коштів. 

Формування готе-

льних ланцюгів 

+ 

– 

Переваги для суб’єктів підприє-
мницької діяльності 

 
- використання існуючого, зде-
більшого світового, готельного 
бренду; 
- прикладання мінімальних зу-
силь на розроблення стратегії 
розвитку; 
- отримання конкурентних пе-
реваг, сформованих засновни-
ком; 
- використання елементів гло-
бального маркетингу, сформо-
ваного засновником; 
- доступ до іноземних готель-
них технологій. 

Переваги для споживачів го-
тельних послуг 

 
- отримання високого рі-
вня сервісу; 
- відчуття комфорту у 
всьому світі за рахунок 
впізнаваності готелю; 
- система дисконтів, кар-
ток-накопичень, бонусів, 
VIP статусів у всьому 
світі; 
- тісні зв’язки мережевих 
готельних операторів з 
міжнародними бізнес-ком-
паніями, що полегшує 
оформлення бізнес-відря-
джень; 
- доступ до міжнародних 
цінностей гостинності  

Недоліки для суб’єкта підприємни-
цької діяльності 

 
- необхідність виконання низки 
вимог засновника; 
- додаткові фінансові витрати 
(наприклад, роялті, паушальний 
платіж); 
- обмежені можливості для підп-
риємницького розвитку. 

Недоліки для споживача 
готельних послуг 

 
- відсутність ефекту «від-
криття нового»; 
- мінімізація у концепції 
готелів самобутністних 
особливостей; 
- не завжди очікування 
виправдовуються; 
- переплата за бренд. 

Недоліки для економіки міста 
(держави) 

 
- залежність від іноземного 
інвестора; 
- необхідність виконання ни-
зки вимог; 
- посилення міжнародного 
конкурентного тиску; 
- нівелювання етнічних особ-
ливостей. 
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стандартів та цінностей, сформованих засновни-

ками мережі; 

3) готелі, що входять до готельної мережі на 

умовах контрактного управління готелем, який за-

лишається у власності його засновника. Метою та-

ких контрактних відносин є отримання послуг про-

фесійного управління та маркетингу, при цьому, 

назва і бренд готелю може змінюватись, або зали-

шитись оригінальною, готельний оператор отримує 

винагороду за надані послуги. Крім того, співпраця 

з готельним оператором для власника – це один із 

способів залучення додаткових інвестицій, оскі-

льки готельний оператор може здійснювати фінан-

сові вкладення в керований готель з метою отри-

мання додаткового прибутку, що в цілому забезпе-

чує підвищення рівня конкурентоспроможності 

готелю; 

 4) поєднання різних варіантів співпраці з готе-

льним ланцюгом (наприклад, готель, створений на 

основі договору франшизи, може укласти ще і до-

говір на управління з боку готельного оператора). 

Отже, готельні мережі (оператори) можуть утворю-

ватися у формі інтегрованих ланцюгів (об’єднують 

однотипні готелі, які мають високий ступінь залеж-

ності від готельного оператора) та готельних консо-

рціумів – об’єднання незалежних готелів.  

Отже, у сучасних умовах глобалізації спів-

праця з готельними операторами має більше пере-

ваг, ніж недоліків. Зокрема, перевагами є швидкий 

обмін інформацією та відповідне впровадження 

прогресивного досвіду, використання маркетинго-

вої стратегії та засобів маркетингу, розроблених 

для всієї мережі, єдина система бронювання по 

всьому світі, що є додатковою перевагою для спо-

живачів готельних послуг. Також перевагами готе-

льних мереж для споживача є психологічні устано-

вки, тобто отримавши одного разу хороший сервіс 

в одному із готелів мережі, гості, обравши такий же 

готель в іншій країні розуміють, що отримають та-

кий же комфорт і не витрачатимуть час до звикання 

до нового сервісу. У той же час, вибагливі туристи 

все більше хочуть отримувати нові враження, тому 

можуть віддавати перевагу абсолютно новому мі-

сцю тимчасового розміщення. 

Відповідно до рейтингу «Hotels 325», протягом 

останніх двох років лідируючи позиції за кількістю 

готелів, що входять до складу готельної мережі, 

займає компанія Oyo Hotels &Homes (табл. 1).  

Таблиця 1 

Кількість готелів, що входять до найбільших готельних мереж світу, 2016-2019 рр., одиниць 

Готельний оператор Країна-засновник 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 
2019 р. від 2016 р. 

абсолютне, +,- відносне, % 

Oyo Hotels & Homes Індія - - 17344 45600 - - 

Jin Jiang International Китай 5977 6794 8715 10020 4043 67,6 

Wyndham Worldwide США 8035 8643 9200 9280 1245 15,5 

Marriott International США 5952 6333 6906 7163 1211 20,3 

Choice Hotels International США 6514 6815 7021 7153 639 9,8 

Hilton Worldwide США 4825 5284 5685 6110 1285 26,6 

Inter Continental Hotels Group Велика Британія 5174 5348 5603 5903 729 14,1 

Huazhu Group Ltd. Китай 3269 3746 4230 5618 2349 71,9 

AccorHotels Франція 4144 4283 4780 5036 892 21,5 

BTG Hotels Group Китай 3402 3712 4049 4450 1048 30,8 

Джерело: узагальнено автором за [hotels 325] 

 

Першою міжнародною готельною мережею 

вважається «Hilton», заснована у 1919 році було ві-

дкрито перший готель – Mobley Hotel в м. Сіско, 

штат Техас, а відкриття готелів Caribe Hilton Hotel 

в м. Сан-Хуан в Пуерто-Ріко стало початком засну-

вання першої міжнародної готельної мережі Hilton, 

при цьому, готелі в Латинській Америці будувались 

на основі місцевих приватних інвестицій[7].  

У 1952 р. в м. Мемфіс (штат Теннесі, США) 

було відкрито перший готель під назвою Holiday 

Inn. Засновник цієї мережі К. Вілсон створив ме-

режу готельних підприємств з орієнтацією на сі-

мейне обслуговування високого рівня з низкою до-

даткових послуг. У 1956 р. в Іспанії створено готе-

льний ланцюг «Grupo Sol», що має подвійну 

спеціалізацію – туризм з метою відпочинку ( «Sol») 

і бізнес-туризм (готелі «Melia») [8]. У 1957 р. роз-

почався розвиток готельного ланцюга «Marriott 

International» (США), у 1967 р. створено францу-

зьку готельну мережу «ACCOR». У цілому станов-

лення готельної мережі у світі відбулось у 1950-

1960-х рр. У сучасний період лідерами за розміром 

є ті мережі, які сформовані понад 50 років тому[10].  

Вдалою стратегією розвитку привертає увагу 

феномен готельної мережі Oyo Hotels & Homes, яка 

заснована лише у 2013 р., у 2018 р. посіла 8 місце в 

авторитетному рейтингу Hotels 325, а у 2019 р. – 

стала лідером цього рейтингу. Компанія походить з 

Індії і спочатку орієнтувалась на бюджетного спо-

живача. Через кілька років дана мережа була ліде-

ром азійського готельного ринку, наразі – надає по-

слуги у понад 80 країнах світу. 

 Ключовими чинниками успіху OYO є автома-

тизований сервіс, доступний у всьому світі, який 

являє собою поєднання можливостей бронювання 

готелів подібно до Booking, а також елементів ви-

бору житла по типу Airbnb. При цьому, всі об’єкти 

OYO є стандартизованими та мають високий рівень 

сервісу. Мережа утворилась за рахунок об’єднання 

єдиним брендом незалежних готелів, які не вхо-

дили до інших готельних мереж. Фахівці OYO на-

давали консультації для покращення матеріального 
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стану готелів, їх сервісу, розвитку додаткових пос-

луг, здійснювали навчання персоналу тощо[9], [12].  

На сьогоднішній день, найбільш розповсюдже-

ний готелем у світі є Marriot International, готелі да-

ної компанії розміщені у 134 країнах. У складі ком-

панії 30 готельних брендів. Чисельність працівни-

ків у мережі складає понад 200 тисяч осіб.  

В останні роки найбільш популярною в готель-

ному бізнесі є така форма організації готельних ла-

нцюгів, як франчайзинг, суть якого полягає в тому, 

що підприємець відкриває підприємство (готель) 

під брендом готельного оператора, дотримуючись 

його стратегії, цінностей, маркетингової політики, 

стандартів, рівня та правил обслуговування. Отже, 

відповідно до франчайзингової угоди готелі фран-

чайзіат зберігає свою юридичну самостійність, при 

цьому має відповідати кваліфікаційним вимогам 

франчайзера і сплачувати платежі (наприклад, по-

чаткову франчайзингову плату – паушальний пла-

тіж; періодичні відрахування – роялті; оплата рек-

ламних і маркетингових заходів; оплата послуг за 

резервування номерів через систему готельного ла-

нцюга. У сучасному готельному бізнесі частка го-

телів, що працюють на умовах франчайзингу скла-

дає близько 80 %[11].  

З розвитком готельної індустрії суттєво розши-

рилась класифікація готелів, виникли нові їх типи, 

з’явились стандарти, набори обов’язкових послуг, 

які має надавати готель. Залежно від типів готелів 

формується середовище гостинності, туристична 

атмосфера, імідж регіону, а також визначається 

профіль та стратегія розвитку готельного бізнесу. 

Поділ готелів на певні типи є умовним, оскі-

льки постійно виникають нові додаткові готельні 

послуги, що зумовлює необхідність доповнення 

класифікаційних ознак. Разом з тим, віднесення го-

телів до певних категорій є важливим з економічної 

точки зору (зокрема, для оподаткування), маркети-

нгової – для формування політики просування та 

сегментації ринку, соціально-психологічної – поле-

гшення вибору для споживача, формування опти-

мальної вибірки готелів для подорожі, залежно від 

потреби у сервісі. Таким чином, найбільш популяр-

ним у світі є поділ готелів залежно від рівня сервісу, 

набору послуг, оформлення номерів, якості харчу-

вання[14]. 

Крім приналежності готелю до певної категорії 

відповідно до стандартів обслуговування, доцільно 

класифікувати готелі і за іншими ознаками. Вважа-

ємо за доцільне об’єднати класифікаційні ознаки у 

дві групи: організаційно-економічні, споживчо-фу-

нкціональні (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема розроблення маркетингової стратегії підприємств готельного бізнесу на основі їх класи-

фікації 

Джерело: розроблено автором 

 

Чітке визначення до якого типу належить го-

тель за різними класифікаційними ознаками дозво-

ляє сформувати узагальнений глобалізаційний 

стратегічний маркетинговий профіль підприємства 

готельного бізнесу (УГСМПГ). Цей профіль є осно-

вною маркетингової стратегії готельного підприєм-

ства. Класифікація допомагає визначити, на який 

сегмент споживачів зорієнтований готель, що до-

зволяє сформувати найбільш оптимальну маркети-

нгову стратегію і розробити маркетинговий ком-

плекс.  

Поділ класифікаційних ознак на дві групи (ор-

ганізаційно-економічну та споживчо-функціона-

льну) є досить умовним, деякі ознаки можна розг-

лядати з обох позицій, а деякі ознаки є взаємодопо-

внюючі. Разом з тим, запропонований поділ 

дозволяє формувати УГСМПГ у два етапи, що до-

зволяє оптимально розподіляти ресурси та зусилля.  

Організаційно-економічна група класифіка-

ційних ознак насамперед включає такі показники, 

як рівень комфорту (сервісу), що, по-суті, відобра-

жено у характеристиках зірковості готелю (табл. 2). 

  

Організаційно-економічна 

група класифікаційних ознак 

Споживчо-функціональна 

група класифікаційних ознак 

Узагальнений глобаліза-

ційний стратегічний ма-

ркетинговий профіль 

підприємства готельного 

бізнесу (готелю): 

УГСМПГ 

Маркетингова стратегія підприємства готе-

льного бізнесу 
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Таблиця 2 

Класифікація готелів за організаційно-економічними ознаками 

Класифікаційна ознака Види готелів 

За рівнем комфорту 

(сервісу) 
1-5 зіркові (або економ, стандарт, напівлюкс, люкс) 

За розміром (місткістю 

номерів) 

- готелі малої місткості: до 150 місць (не більше 100 номерів); 

- готелі середньої місткості: 150-400 місць (до 300 номерів); 

- готелі великої місткості: понад 400 місць (понад 300 номерів). 

За формою власності 
- державні, - муніципальні, - відомчі, - приватні, - орендовані, - змішаної форми 

власності 

За поверховістю 

- малоповерхові (1-2 поверхи);  

- середньої поверховості (3-5 поверхів); 

- підвищеної поверховості (6-9 поверхів);  

- багатоповерхової категорії (10-16 поверхів); 

- 2 категорії (17-25 поверхів); 

- 3 категорії (26-40 поверхів);  

- висотні будинки (понад 40 поверхів). 

За рівнем цін 

- бюджетні;  

- економічні; - середні; - першокласні; 

- апарт-готелі; 

- люкс-готелі. [84] 

За масштабом  

- готельні комплекси; 

- кілька готельних корпусів; 

- сукупність кемпінгів і бунгало; 

- одна готельна будівля; 

- кілька будівель різних типів і призначення; 

- кілька готельних номерів у багатоквартирному будинку. 

Залежно від типу та 

дизайну організації го-

тельного простору 

- класичний готель; 

- котедж; 

- вілла; 

- таунхаус; 

- кондомініум; 

- мотель; 

- хостел; 

- гуртожиток; 

- готель на круїзному лайнері; 

- плавучий готель; 

- капсульний готель; 

- садиби (колиби). 

За формою власності 
- державні, - муніципальні, - відомчі, - приватні, - орендовані, - змішаної форми 

власності 

За приналежністю до 

готельної мережі 

- входять до складу готельного ланцюга; 

- функціонують на основі франчайзингу; 

- знаходяться в управлінні готельного оператора; 

- таймшери; 

- незалежні готелі. 

Залежно від тривало-

сті існування 

- ті, що існують тривалий час, мають свою історію; 

- готелі, що існують тривалий час, при цьому, відбувався ребрендинг; 

- нові готелі 

Джерело: узагальнено та доповнено автором [10], [11], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 

 

В Україні займатись готельним бізнесом мож-

ливо лише за умови присвоєння готелю відповідної 

категорії (ст. 19 Закону України «Про туризм» [13], 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.07.2009 № 803 «Порядок встановлення категорій 

готелям та іншим об’єктам, що призначаються для 

надання послуг з тимчасового розміщення (прожи-

вання)» [14]). Сертифікація готелів здійснює відпо-

відний орган згідно вимог ДСТУ 4268:2003 «Пос-

луги туристичні. Засоби розміщування. Загальні ви-

мог», а підтвердження категорії (зірки) 

здійснюється згідно вимог ДСТУ 4269:2003 «Пос-

луги туристичні. Класифікація готелів». За формою 

власності в Україні переважають приватні готелі, 

крім того, в готельному бізнесі присутні і державні 

готелі, які існують уже тривалий час з періоду 

СРСР. Стратегія розвитку державних готелів не ві-

дрізняється інноваційністю, досить часто інтер’єр 

та система обслуговування у таких готелях не є су-

часними. При цьому, ціна проживання в таких готе-

лях також не є конкурентною. Споживчо-функціо-

нальних ознак можна виділити дещо більше, порів-

няно із організаційно-економічними (табл. 3). 
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Таблиця 3 

Класифікація готелів за споживчо-функціональними ознаками 

Класифікаційна ознака Види готелів 

1 2 

За місцем розташування 
(туристичною дестинацією) 

- готелі в центрі міста; 
- пришляхові, які мають автостоянку; 
- готелі поблизу аеропортів, автовокзалів залізно дорожніх вокзалів; 
- готелі поблизу культурних об’єктів; 
- готелі на березі моря, океану, озера, курорту і т.п.; 
- плавучі готелі; 
- готелі, розташовані в околицях міста; 
- готелі, розташовані в сільській місцевості; 

За тривалістю роботи го-
телю протягом року 

- сезонні; 
- цілорічні; 

За тривалістю проживання 
- тривале перебування; 
- короткострокове перебування; 
- погодинне перебування; 

За способом надання харчу-
вання 

- повний пансіон; 
- лише сніданок (меню); 
- лише сніданок («шведський стіл»); 
- сніданок і вечеря; 
- all inclusive (необмежене 3-5 разове харчування зі спиртними напоями міс-
цевого виробництва) 
- ultra all inclusive (необмежене харчування і напої, у т.ч. марочний алкоголь); 

За рівнем асортименту пос-
луг 

- готелі з обмеженим сервісом – мінімум послуг, зокрема нічліг; 
- готелі класу «люкс» – значна кількість додаткових послуг, більша чисель-
ність персоналу в розрахунку на номер; 

За рівнем диверсифікації 
додаткових послуг 

- не диверсифіковані – відсутність додаткових послуг; 
- мінімальний рівень диверсифікації – мінімальний набір додаткових послуг 
(харчування, пральня, прасування); 
- середній рівень диверсифікації: басейн, тренажерний зал, прокат авто, SPA-
салони, обмін валют, магазини; 
- високий рівень диверсифікації: (кілька басейнів, спортивні комплекси, біз-
нес-центри, тенісні корти, трансфери, екскурсійне бюро, прокат авто, ресто-
рани з різною кухнею тощо); 

Залежно від спеціалізації 

- ділові події (бізнес-поїздки; ділові наради, конференції, симпозіуми, урочи-
сті зібрання (вручення премії); 
- туристичні подорожі (відвідування курортів, пам’яток культури і архітек-
тури): туристські готелі, мотелі, кемпінги, акварелі, флотелі, гірські готелі; 
- релакс-готелі – мають SPA, різні послуги масажу, басейни, різні види ку-
хонь, проводяться різні заняття, наприклад, з йоги; 
- транзитні готелі (придорожні, поблизу аеропортів, автовокзалів, залізно до-
рожніх вокзалів); 
- готелі закритого типу (вузькопрофільного призначення): для спортивних ко-
манд, готелі при університетах, при підприємствах; 
- універсальні готелі; 

Залежно від стилю та ди-
зайну 

- класичний стиль; 
- модерн (хай-тек); - стиль кантрі; - скандинавський стиль; - еклектика; - арт 
деко; національний стиль; - мінімалізм; 

Залежно від віку проживаю-
чих 

- молодіжні; 
- сімейні; 
- для людей поважного віку; 
- для відпочиваючих з дітьми; 

Залежно від типів подоро-
жуючих 

- одноосібні подорожуючі; 
- пари; 
- сім’ї з дітьми; 
- організовані тури; 
- невеликі компанії друзів; 
- великі компанії друзів; 

За рівнем автоматизації по-
слуг 

- повністю автоматизований (замовлення здійснюються онлайн, розміщення 
здійснюється самостійно, рецепція відсутня); 
- автоматизований з елементами офлайн сервісів (замовлення здійснюється 
онлайн, поселення може супроводжуватись допомогою адміністратора); 
- готелі з мінімальною автоматизацією; 

За орієнтацією на націона-
льність клієнтів 

- багатонаціональні (інтерконттинентальні); 
- орієнтація на місцеве населення; 
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- європейські; 
- азійські тощо; 

За рейтинговістю 

- входить до рейтингової мережі; 
- комплексні оцінки готелю в а авторитетних рейтингах (Booking, Tripadvisor. 
TopHotels; 
- оцінки окремих сервісів; 
- відсутність готелю в рейтингах; 
- негативні оцінки в рейтингах. 

Джерело: узагальнено та доповнено автором [10], [11], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 

 

Окрім рівня сервісу та ціни проживання в го-

телі, важливим чинником, що береться до уваги 

споживачем готельних послуг, є туристична дес-

тинація. Якщо метою поїздки є бізнес, значення ту-

ристичної дестинації є дещо іншим: на перший 

план такі складові розташування та інфраструк-

тури, як наближеність до бізнес-центрів, зокрема до 

місця, де проходитиме робочий візит клієнта, наяв-

ність умов для професійної діяльності в самому го-

телі (зала для нарад, комп’ютерна техніка, Інтернет 

тощо), однак, при цьому, туристична складова дес-

тинації також є важливою, оскільки будь-яка ділова 

подорож передбачає огляд хоча б мінімальних ку-

льтурних місць країни, регіону, міста.  

Споживчо-функціональні класифікаційні 

ознаки охоплюють широкий спектр показників, які 

впливають на вибір того чи іншого готелю. В основі 

поведінки споживача готельних послуг лежить цін-

ність, яку можна отримати, віддавши перевагу тому 

чи іншому засобу колективного розміщення.  

Класифікація підприємств готельного бізнесу 

на основі об’єднання класифікаційних ознак у дві 

групи: організаційно-економічні та споживчо-фун-

кціональні дозволяє сформувати узагальнений гло-

балізаційний стратегічний маркетинговий профіль 

підприємства готельного бізнесу (УГСМПГ). Цей 

профіль є основною маркетингової стратегії готель-

ного підприємства. Класифікація допомагає визна-

чити, на який сегмент споживачів зорієнтований го-

тель, що дозволяє сформувати найбільш оптима-

льну маркетингову стратегію і розробити 

маркетинговий комплекс. 
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